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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขออนุญำตก่อสร้ำงอำคำรตำมมำตรำ 21 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลต าบลทา่ข้าม อ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงำน:การขออนญุาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 

2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:เทศบาลต าบลท่าข้าม  อ าเภอบางปะกง  จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี

เบด็เสร็จในหนว่ยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) พระราชบญัญติัควบคมุอาคารพ.ศ. 2522 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ท่ีให้บริกำร: ท้องถ่ิน  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ พระราชบญัญตัิควบคมุอาคารพ.ศ. 2522 ,กฏกระทรวง
ข้อบญัญัตท้ิองถ่ินและประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศยัอ านาจตามพระราชบญัญัติควบคมุอาคาร
พ.ศ. 2522  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 45วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส าเนาคูมื่อประชาชน] การขออนญุาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 21/05/2558 
14:43  

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถานท่ีให้บริการ กองช่าง เทศบาลบาลต าบลท่าข้าม  122 หมู่ที่ 3 อ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

24130 โทรศพัท์ 038 -573411-2 ต่อ 134 โทรสาร 038 -573411 – 2 ต่อ 134 /ติดต่อดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ - 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ผูใดจะกอสรางอาคารตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นโดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องตรวจพิจารณาและออก
ใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 45วันนับแต่วันที่ได้รับค าขอ
ในกรณีมีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้ภายในก าหนดเวลาให้
ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2คราวคราวละไม่เกิน 45วันแต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละคราวให้ผู้
ขอรับใบอนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลาหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้นั้นแล้วแต่กรณี 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 
 
 
 
 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ย่ืนค าขออนญุาตก่อสร้าง
อาคารพร้อมเอกสาร 
 

1 วนั ส านกัปลดั /
เทศบาลต าบล
ทา่ข้าม  อ าเภอ
บางปะกง 
จงัหวดั
ฉะเชิงเทรา 

(องค์กรปกครอง
สว่นท้องถ่ินใน
พืน้ท่ีท่ีจะขอ
อนญุาตก่อสร้าง
อาคาร) 

2) 
 
 
 
 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนกังานท้องถ่ิน
ตรวจสอบพิจารณาเอกสาร
ประกอบการขออนญุาต 
 

2 วนั กองชา่ง/เทศบาล
ต าบลทา่ข้าม  
อ าเภอบางปะกง 
จงัหวดั
ฉะเชิงเทรา 

(องค์กรปกครอง
สว่นท้องถ่ินใน
พืน้ท่ีท่ีจะขอ
อนญุาตก่อสร้าง
อาคาร) 

3) 
 
 
 
 
 
 
 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนกังานท้องถ่ิน
ด าเนินการตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ท่ีดนิตาม
กฎหมายวา่ด้วยการผงัเมือง
ตรวจสอบสถานท่ีก่อสร้าง
จดัท าผงับริเวณแผนท่ี
สงัเขปตรวจสอบกฎหมาย
อ่ืนท่ีเก่ียวข้องเชน่ประกาศ
กระทรวงคมนาคมเร่ืองเขต
ปลอดภยัในการเดนิอากาศ

7 วนั กองชา่ง/เทศบาล
ต าบลทา่ข้าม  
อ าเภอบางปะกง 
จงัหวดั
ฉะเชิงเทรา 

(องค์กรปกครอง
สว่นท้องถ่ินใน
พืน้ท่ีท่ีจะขอ
อนญุาตก่อสร้าง
อาคาร) 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

เขตปลอดภยัทางทหารฯ
และพรบ.จดัสรรท่ีดนิฯ 
 

4) 
 
 
 
 
 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

เจ้าพนกังานท้องถ่ินตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณาออกใบอนญุาต 
(อ.1) และแจ้งให้ผู้ขอมารับ
ใบอนญุาตก่อสร้างอาคาร 
(น.1) 
 

35 วนั กองชา่ง/เทศบาล
ต าบลทา่ข้าม  
อ าเภอบางปะกง 
จงัหวดั
ฉะเชิงเทรา 

(องค์กรปกครอง
สว่นท้องถ่ินใน
พืน้ท่ีท่ีจะขอ
อนญุาตก่อสร้าง
อาคาร) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 45 วนั 
 

14. งำนบริกำรนีผ่้ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริำชกำรมำแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
บตัรประจ ำตวั
ประชำชน 

- 0 1 ฉบบั (กรณีบคุคล
ธรรมดำ) 

2) 
หนงัสือรับรองนิติ
บคุคล 

- 0 1 ชดุ (กรณีนิติบคุคล) 

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
แบบค ำขอ
อนญุำตก่อสร้ำง

- 1 0 ชดุ - 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

อำคำร  (แบบข. 
1) 

2) 

โฉนดท่ีดนิน.ส.3 
หรือส.ค.1 ขนำด
เทำ่ต้นฉบบัทกุ
หน้ำพร้อม
เจ้ำของท่ีดินลง
นำมรับรอง
ส ำเนำทกุหน้ำ
กรณีผู้ขอ
อนญุำตไมใ่ช่
เจ้ำของท่ีดินต้อง
มีหนงัสือยินยอม
ของเจ้ำของท่ีดนิ
ให้ก่อสร้ำง
อำคำรในท่ีดนิ 

- 0 1 ชดุ (เอกสำรในสว่น
ของผู้ขออนญุำต) 

3) 

ใบอนญุำตให้ใช้
ท่ีดนิและ
ประกอบกิจกำร
ในนิคม
อตุสำหกรรมหรือ
ใบอนญุำตฯฉบบั
ตอ่อำยหุรือ
ใบอนญุำตให้ใช้
ท่ีดนิและ
ประกอบกิจกำร 
(สว่นขยำย) 
พร้อมเง่ือนไข
และแผนผงัท่ีดนิ

- 1 0 ชดุ (เอกสำรในสว่น
ของผู้ขออนญุำต) 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

แนบท้ำย (กรณี
อำคำรอยูใ่นนิคม
อตุสำหกรรม) 

4) 

กรณีท่ีมีกำรมอบ
อ ำนำจต้องมี
หนงัสือมอบ
อ ำนำจตดิอำกร
แสตมป์๓๐บำท
พร้อมส ำเนำบตัร
ประจ ำตวั
ประชำชนส ำเนำ
ทะเบียนบ้ำนหรือ
หนงัสือเดนิทำง
ของผู้มอบและ
ผู้ รับมอบอ ำนำจ 

- 1 0 ชดุ (เอกสำรในสว่น
ของผู้ขออนญุำต) 

5) 

บตัรประจ ำตวั
ประชำชนและ
ส ำเนำทะเบียน
บ้ำนของผู้ มี
อ ำนำจลงนำม
แทนนิติบคุคล
ผู้ รับมอบอ ำนำจ
เจ้ำของท่ีดิน 
(กรณีเจ้ำของ
ท่ีดนิเป็นนิติ
บคุคล) 

- 0 1 ชดุ (เอกสำรในสว่น
ของผู้ขออนญุำต) 

6) 
หนงัสือยินยอม
ให้ชิดเขตท่ีดนิ
ตำ่งเจ้ำของ 

- 1 0 ชดุ (เอกสำรในสว่น
ของผู้ขออนญุำต) 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

(กรณีก่อสร้ำง
อำคำรชิดเขต
ท่ีดนิ) 

7) 

หนงัสือรับรอง
ของสถำปนิก
ผู้ออกแบบพร้อม
ส ำเนำ
ใบอนญุำตเป็นผู้
ประกอบวิชำชีพ
สถำปัตยกรรม
ควบคมุ (กรณีท่ี
เป็นอำคำรมี
ลกัษณะขนำดอยู่
ในประเภท
วิชำชีพ
สถำปัตยกรรม
ควบคมุ) 

- 1 0 ชดุ (เอกสำรในสว่น
ของผู้ออกแบบ
และควบคมุงำน) 

8) 

หนงัสือรับรอง
ของวิศวกร
ผู้ออกแบบพร้อม
ส ำเนำ
ใบอนญุำตเป็นผู้
ประกอบวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคมุ 
(กรณีท่ีเป็น
อำคำรมีลกัษณะ
ขนำดอยูใ่น
ประเภทวิชำชีพ
วิศวกรรม

- 1 0 ชดุ (เอกสำรในสว่น
ของผู้ออกแบบ
และควบคมุงำน) 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ควบคมุ) 

9) 

แผนผงับริเวณ
แบบแปลน
รำยกำรประกอบ
แบบแปลนท่ีมี
ลำยมือช่ือพร้อม
กบัเขียนช่ือตวั
บรรจงและ
คณุวฒุิท่ีอยูข่อง
สถำปนิกและ
วิศวกร
ผู้ออกแบบตำม
กฎกระทรวงฉบบั
ท่ี 10 
(พ.ศ.2528) 

- 1 0 ชดุ (เอกสำรในสว่น
ของผู้ออกแบบ
และควบคมุงำน) 

10) 

รำยกำรค ำนวณ
โครงสร้ำงแผน่
ปกระบช่ืุอ
เจ้ำของอำคำรช่ือ
อำคำรสถำนท่ี
ก่อสร้ำงช่ือ
คณุวฒุิท่ีอยูข่อง
วิศวกรผู้ค ำนวณ
พร้อมลงนำมทกุ
แผน่          (กรณี
อำคำรสำธำรณะ
อำคำรพิเศษ
อำคำรท่ีก่อสร้ำง
ด้วยวสัดถุำวร

- 1 0 ชดุ (เอกสำรในสว่น
ของผู้ออกแบบ
และควบคมุงำน) 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

และทนไฟเป็น
สว่นใหญ่) กรณี
อำคำรบำง
ประเภทท่ีตัง้อยู่
ในบริเวณท่ีต้องมี
กำรค ำนวณให้
อำคำรสำมำรถ
รับ
แรงสัน่สะเทือน
จำกแผน่ดินไหว
ได้ตำม
กฎกระทรวง
ก ำหนดกำรรับ
น ำ้หนกัควำม
ต้ำนทำนควำม
คงทนของอำคำร
และพืน้ดนิท่ี
รองรับอำคำรใน
กำรต้ำนทำน
แรงสัน่สะเทือน
ของแผน่ดินไหว
พ.ศ. 2540 ต้อง
แสดง
รำยละเอียดกำร
ค ำนวณกำร
ออกแบบ
โครงสร้ำง 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

11) 

กรณีใช้หนว่ยแรง
เกินกวำ่คำ่ท่ี
ก ำหนดใน
กฎกระทรวงฉบบั
ท่ี 6 พ.ศ. 2527 
เชน่ใช้คำ่ fc > 
65 ksc. หรือคำ่ 
fc’> 173.3 ksc. 
ให้แนบเอกสำร
แสดงผลกำร
ทดสอบควำม
มัน่คงแข็งแรง
ของวสัดท่ีุรับรอง
โดยสถำบนัท่ี
เช่ือถือได้วิศวกร
ผู้ค ำนวณและผู้
ขออนญุำตลง
นำม 

- 1 0 ชดุ (เอกสำรในสว่น
ของผู้ออกแบบ
และควบคมุงำน) 

12) 

กรณีอำคำรท่ีเข้ำ
ขำ่ยตำม
กฎกระทรวงฉบบั
ท่ี 48 พ.ศ. 2540 
ต้องมีระยะของ
คอนกรีตท่ีหุ้ม
เหล็กเสริมหรือ
คอนกรีตหุ้ม
เหล็กไมน้่อยกวำ่
ท่ีก ำหนดใน
กฎกระทรวงหรือ

- 1 0 ชดุ (เอกสำรในสว่น
ของผู้ออกแบบ
และควบคมุงำน) 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

มีเอกสำรรับรอง
อตัรำกำรทนไฟ
จำกสถำบนัท่ี
เช่ือถือได้
ประกอบกำรขอ
อนญุำต 

13) 

หนงัสือยินยอม
เป็นผู้ควบคมุงำน
ของสถำปนิกผู้
ควบคมุกำร
ก่อสร้ำงพร้อม
ส ำเนำ
ใบอนญุำตเป็นผู้
ประกอบวิชำชีพ
สถำปัตยกรรม
ควบคมุ (กรณี
อำคำรท่ีต้องมี
สถำปนิกควบคมุ
งำน) 

- 1 0 ชดุ (เอกสำรในสว่น
ของผู้ออกแบบ
และควบคมุงำน) 

14) 

หนงัสือยินยอม
เป็นผู้ควบคมุงำน
ของวิศวกรผู้
ควบคมุกำร
ก่อสร้ำงพร้อม
ส ำเนำ
ใบอนญุำตเป็นผู้
ประกอบวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคมุ 
(กรณีอำคำรท่ี

- 1 0 ชดุ (เอกสำรในสว่น
ของผู้ออกแบบ
และควบคมุงำน) 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ต้องมีวิศวกร
ควบคมุงำน) 

15) 

แบบแปลนและ
รำยกำรค ำนวณ
งำนระบบของ
อำคำรตำม
กฎกระทรวงฉบบั
ท่ี 33 (พ.ศ. 
2535) 

- 1 0 ชดุ (เอกสำรท่ีต้องย่ืน
เพิ่มเตมิส ำหรับ
กรณีเป็นอำคำรสงู
หรืออำคำรขนำด
ใหญ่พิเศษ) 

16) 

หนงัสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชำชีพวิศวกรรม
ควบคมุของ
วิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ
ปรับอำกำศ 

- 1 0 ชดุ (เอกสำรท่ีต้องย่ืน
เพิ่มเตมิส ำหรับ
กรณีเป็นอำคำรสงู
หรืออำคำรขนำด
ใหญ่พิเศษ) 

17) 

หนงัสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชำชีพวิศวกรรม
ควบคมุของ
วิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ
ไฟฟ้ำ 

- 1 0 ชดุ (เอกสำรท่ีต้องย่ืน
เพิ่มเตมิส ำหรับ
กรณีเป็นอำคำรสงู
หรืออำคำรขนำด
ใหญ่พิเศษ) 

18) 

หนงัสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชำชีพวิศวกรรม
ควบคมุของ
วิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ

- 1 0 ชดุ (เอกสำรท่ีต้องย่ืน
เพิ่มเตมิส ำหรับ
กรณีเป็นอำคำรสงู
หรืออำคำรขนำด
ใหญ่พิเศษ) 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ป้องกนัเพลิงไหม้ 

19) 

หนงัสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชำชีพวิศวกรรม
ควบคมุของ
วิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ
บ ำบดัน ำ้เสียและ
กำรระบำยน ำ้ทิง้ 

- 1 0 ชดุ (เอกสำรท่ีต้องย่ืน
เพิ่มเตมิส ำหรับ
กรณีเป็นอำคำรสงู
หรืออำคำรขนำด
ใหญ่พิเศษ) 

20) 

หนงัสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชำชีพวิศวกรรม
ควบคมุของ
วิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ
ประปำ 

- 1 0 ชดุ (เอกสำรท่ีต้องย่ืน
เพิ่มเตมิส ำหรับ
กรณีเป็นอำคำรสงู
หรืออำคำรขนำด
ใหญ่พิเศษ) 

21) 

หนงัสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชำชีพวิศวกรรม
ควบคมุของ
วิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ
ลิฟต์ 

- 1 0 ชดุ (เอกสำรท่ีต้องย่ืน
เพิ่มเตมิส ำหรับ
กรณีเป็นอำคำรสงู
หรืออำคำรขนำด
ใหญ่พิเศษ) 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 
1) เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัตคิวบคุม

อำคำรพ.ศ. 2522 
ค่ำธรรมเนียม      บาท 
หมำยเหตุ - 
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17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน  กองชา่ง เทศบาลต าบลทา่ข้าม อ าเภอบางปะกง  จงัหวดัฉะเชิงเทรา โทรศพัท์         

038 -573411-2 ตอ่ 134   โทรสาร 038 – 573411 – 2  ตอ่ 134 หรือเว็บไซด์(http://www.thakam.go.th) 
หมายเหตุ 
 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศนูย์ด ารงธรรมกระทรวง  ศนูย์ด ารงธรรมจงัหวดั  ศนูย์ด ารงธรรมอ าเภอ  โทร 1567 
หมายเหตุ 

3) ช่องทำงกำรร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมำยเหตุ 
- 
 

วันท่ีพมิพ์ 16/07/2558 
สถำนะ เผยแพร่คูมื่อบนเว็บไซต์แล้ว 
จัดท ำโดย นางเบญจนชุ   รัตนมณ๊ 
อนุมัตโิดย นางสมจิตร์  พนัธุ์สวุรรณ 
เผยแพร่โดย นายสราวฒุิ  เนตรวิเชียร 

 
 

 
 


